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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar
e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores
que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.
A Declaración das Nacións Unidas de Beijing e a Plataforma de Acción de 1995 para o
potenciamento do papel da muller xa alentaban os homes a participar no fomento da igualdade de xénero, todo o cal se reiterou no debate en torno ao tema do papel dos homes e
dos nenos en acadar a igualdade de xénero, mantido na Comisión da Condición Xurídica
e Social da Muller en 2004.
A «Folla de ruta da igualdade entre homes e mulleres» (2006/2010) da Comisión Europea declaraba que os homes aínda estaban a participar menos que as mulleres nas responsabilidades domésticas e familiares. Pola súa banda, o Consello da Unión Europea no
documento «Os homes e a igualdade de xénero» observa que, para mellorar a situación
das mulleres e fomentar a igualdade de xénero, debe prestarse maior atención ao modo en
que os homes se involucran na consecución da igualdade de xénero e o impacto positivo
que esta ten sobre os homes e sobre o benestar da sociedade no seu conxunto. Así mesmo, recoñece a importancia de establecer políticas de reconciliación da vida profesional
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

e privada tanto para homes como para mulleres co fin de apoiar que se compartan dunha
forma equilibrada as responsabilidades e tarefas domésticas e de coidado de persoas a
cargo entre mulleres e homes, instando aos estados membros a dar pasos concretos para
promover que os homes compartan coas mulleres as responsabilidades parentais e outras
responsabilidades de coidado.
Malia os logros acadados ao longo destes anos, é preciso pór de manifesto que os indicadores de igualdade en relación co traballo doméstico e de coidados así como cos usos
do tempo, seguen mostrando unha realidade de relacións persoais e sociais asimétricas
entre mulleres e homes. Os roles e estereotipos manexados socialmente durante séculos
inciden aínda fortemente no imaxinario colectivo e a suposta maior capacidade das mulleres para atender as responsabilidades de carácter familiar continúa dificultando o seu acceso e permanencia no mercado laboral debido, entre outras cuestións, a que son as que
continúan acolléndose maioritariamente ás diferentes medidas postas en marcha desde as
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diferentes administracións públicas para promover políticas de conciliación da vida persoal,
familiar e laboral.
O mantemento desta crenza, ademais, ten efectos negativos na empregabilidade e na
promoción profesional das mulleres da nosa comunidade, pois tal e como se recolle no
programa operativo FSE Galicia 2007-2013, a súa situación laboral segue estando por
debaixo dos estándares europeos e, aínda que a súa taxa de actividade sexa superior á
media nacional, a súa taxa de desemprego continúa sendo alta.
O desequilibrio na repartición dos tempos dedicados ás tarefas de reprodución e coidado é un aspecto prioritario que debe ser abordado á hora de reducir a discriminación
por razóns de xénero no mercado laboral. Con esta finalidade, recóllense no eixo 2, tema
prioritario 69 do dito programa operativo FSE Galicia 2007-2013, medidas para mellorar o
acceso das mulleres ao mercado laboral, así como a súa participación e o seu progreso
permanente nel e para impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes,
co fin de reducir a segregación sexista en materia de emprego e reconciliar a vida laboral
e privada, pois mentres as responsabilidades produtivas e reprodutivas non se repartan
equitativamente non se poderá acadar un mercado de traballo igualitario nin un escenario
de conciliación da vida familiar, persoal e profesional razoablemente construído.
A Comunidade Autónoma de Galicia recoñece na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio
á familia e á convivencia de Galicia, a importancia da corresponsabilidade na vida familiar,
particularmente no mantemento, coidado e educación dos fillos e fillas, e comprométese
a promover a igualdade de mulleres e homes no acceso ao mundo laboral e na asunción
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das tarefas familiares, mediante actuacións que procuren a conciliación da vida persoal,
familiar e laboral. Nesta mesma liña, o VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e
homes contén, como un dos seus eixos de actuación, a conciliación corresponsable e calidade de vida co obxectivo de reforzar unha asunción equilibrada entre mulleres e homes
dos tempos dedicados ás tarefas domésticas e familiares e dos tempos dedicados aos traballos remunerados e á formación, de xeito que se reduza a fenda de xénero e sen avance
nun modelo de organización social que facilite unha boa calidade de vida para todas as
persoas.
De conformidade co Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura
orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza, correspóndelle á Secretaría Xeral da Igualdade, como órgano superior da Administración autonómica en materia de igualdade, entre outras, as funcións de planificar,
deseñar, coordinar e avaliar a xestión das políticas da Xunta de Galicia en materia de pro-
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moción da corresponsabilidade entre mulleres e homes no eido persoal, familiar e laboral,
así como tamén propor medidas, programas e normas dirixidas á promoción do exercicio
efectivo dos dereitos das mulleres, a incrementar a súa participación na vida económica,
laboral, política, social e cultural e a eliminar as discriminacións existentes entre sexos.
En consecuencia, e coa dobre vontade de apoiar a asunción de responsabilidades familiares por parte dos homes e de axudar á desaparición dos estereotipos sobre a mellor ou
menor disposición de mulleres e homes a asumir as tarefas do coidado dos e das menores,
a Secretaría Xeral da Igualdade quere apoiar economicamente aqueles traballadores que
reduzan a súa xornada laboral por razón da atención dos seus fillos e fillas menores de
tres anos, entendendo que se trata dunha medida que, indirectamente, favorece tamén
o mantemento das traballadoras que teñen responsabilidades familiares no mercado de
traballo. As familias monoparentais son incluídas tamén na convocatoria por entender que
a súa situación precisa de apoio específico para favorecer a conciliación da vida persoal,
laboral e familiar.
As subvencións concedidas a través da presente resolución estarán cofinanciadas polo
Fondo Social Europeo a través do programa operativo do Fondo Social Europeo de Galicia 2007-2013, eixo 2-tema prioritario 69, e axustaranse ás normas sobre elixibilidade
aplicables ás axudas financeiras con fondos comunitarios e, en particular, ao disposto no
Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, que fixa normas
de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo,
polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no Regulamento
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

(CE) 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (DOUE L 45, 15-2-2007) e mais na Orde TIN/2965/2008, do 14
de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo
durante o período de programación 2007-2013 e na Orde TIN/788/2009, que a modifica.
Así mesmo, esta resolución adáptase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e demais normativa de desenvolvemento, e ao disposto na Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións e no seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, tendo en conta en todo caso os principios de publicidade,
transparencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos
obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e
na utilización dos recursos públicos, e os demais requisitos exixidos na Lei 2/2013, do 27
de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013,
existindo crédito axeitado e suficiente para o financiamento do gasto que se proxecta. A
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concesión destas axudas realizarase segundo o procedemento previsto nos artigos 19.2 e
22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas,
DISPOÑO:

Artigo 1.

Obxecto e réxime das axudas

1. O obxecto da presente resolución é a convocatoria e regulación do réxime de concesión de axudas económicas a aqueles traballadores que entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2012 se acolleran a unha redución da súa xornada de traballo para o coidado
do seu fillo/a e de acordo co establecido no artigo 5 da presente resolución.
2. O outorgamento das axudas as que se refire esta convocatoria realizarase a través
da modalidade de pagamento único e de forma continuada ata esgotar o crédito orzamentario consignado para estes efectos, segundo a orde de recepción de solicitudes e baixo
os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
Artigo 2.

Compatibilidade das axudas

As axudas por redución de xornada previstas na presente resolución serán compatibles
con calquera outra que, co mesmo obxecto, teñan establecidas ou puideran establecer
calquera das administracións públicas, dos seus organismos autónomos, entes ou socieCVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

dades, así como por calquera entidade privada.
Artigo 3.

Financiamento

1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un orzamento total de
375.000 euros que se imputarán á aplicación orzamentaria 05.11.312G.480.0, código de
proxecto 2013 00175, cofinanciados ao 80 % con fondos FSE no programa operativo de
Galicia 2007-2013, eixo 2, tema prioritario 69.
2. De acordo co disposto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, excepcionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento
veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos in-

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 123

Luns, 1 de xullo de 2013

Páx. 25644

cluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo; e no suposto previsto no
artigo 25.3 do dito regulamento. O incremento do crédito queda condicionado á declaración
de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias sinaladas e, de ser o
caso, previa aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que isto implique a apertura de
prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.
Artigo 4.

Persoas beneficiarias

1. Poderán beneficiarse das axudas previstas nesta resolución:
a) Homes que se acollan á redución de xornada a que se alude no artigo 5 da presente
resolución e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas
públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario e os socios das sociedades cooperativas, sempre que estes últimos
pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social.
b) Familias monoparentais en que a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta allea e se acolla á redución de xornada a que se alude no artigo 5 da presente resolución. Por familia monoparental enténdese, segundo a definición que establece
o artigo 13 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, o
núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra
persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou as fillas menores
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

ao seu cargo.
2. As persoas solicitantes, para obteren a condición de beneficiarias, deberán cumprir,
ademais das exixencias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os seguintes requisitos:
a) Estaren inscritas no padrón de calquera municipio dos integrados no territorio da
Comunidade Autónoma galega, polo menos cun ano de antelación ao inicio do período de
redución de xornada polo que se solicita a axuda.
b) Conviviren co/a fillo/a durante o período subvencionado.
c) No caso das familias non monoparentais, o outro membro da unidade familiar deberá
ser traballador/a por conta allea ou ben autónomo/a e manter esa situación durante todo
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o período subvencionado. Entenderase cumprido este requisito cando, habendo períodos
non traballados, a suma destes non supere o 5 % do período subvencionado.
3. En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus fillos/as, ou se a súa tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.
Artigo 5.

Accións subvencionables

1. As axudas serán concedidas aos traballadores que, entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2012, se atopasen en situación de redución da xornada de traballo para o
coidado dun/unha fillo/a menor de tres anos.
2. Tamén poderán acollerse a esta axuda os traballadores que, cumprindo os requisitos
establecidos neste artigo, adopten un/unha menor ou o/a teñan en situación de acollemento familiar, nas modalidades de acollemento familiar permanente ou acollemento familiar
preadoptivo.
3. A idade do/a fillo/a poderase ampliar ata os 12 anos no suposto de que o/a menor
padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %.
4. Para ter dereito a axuda deberase manter a situación de redución de xornada durante
un mínimo de 60 días naturais ininterrompidos e un máximo de oito meses comprendidos
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012.
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5. No suposto de fillos/as adoptados/as ou menores en réxime de acollemento familiar,
non se terá en conta a idade, pero para ter dereito a axuda non poderán ter transcorrido
máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou
da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción. En calquera caso o/a fillo/a polo/a
que se solicita a axuda terá que ser menor de 12 anos.
6. En ningún caso o período para o cal se solicita a subvención pode coincidir co permiso por maternidade nin con calquera outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma
finalidade.
7. Na concesión destas axudas respectaranse as condicións da Orde TIN/2965/2008,
do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo FSE, modificada
pola Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo.
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Contía das axudas

1. A contía desta axuda estará en función da porcentaxe de redución de xornada laboral
desfrutada, da duración desta e do número de fillas/os a cargo da persoa solicitante, sendo
considerados para o seu establecemento os seguintes tramos:
a) Cando a redución de xornada sexa de ata o 15 % da xornada laboral e a súa duración
se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
i. Unha/un filla/o a cargo: 1.600 euros.
ii. Dúas/dous fillas/os a cargo: 1.900 euros.
iii. Tres ou mais fillas/os a cargo: 2.200 euros.
b) Cando a redución de xornada sexa superior ao 15 % e ata o 33,33 % da xornada
laboral e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
i. Unha/un filla/o a cargo: 2.700 euros .
ii. Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.000 euros.
iii. Tres ou mais fillas/os a cargo: 3.300 euros.
c) Cando a redución de xornada sexa superior ao 33,33 % da xornada laboral e a súa
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
i. Unha/un filla/o a cargo: 3.000 euros.
ii. Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.300 euros.
iii. Tres ou mais fillas/os a cargo: 3.600 euros.
2. As contías citadas nos puntos anteriores son as máximas aplicables aos casos en que
a redución de xornada corresponda a unha persoa contratada a xornada completa. Cando
a persoa solicitante estivera contratada para unha xornada laboral de duración inferior, as
contías das axudas diminuiranse proporcionalmente. Do mesmo xeito, cando a redución
de xornada teña unha duración inferior a 8 meses, as contías antes citadas reduciranse
proporcionalmente.
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3. Para o cálculo da contía da axuda teranse en conta unicamente as/os fillas/os menores de 12 anos, agás no caso da/do filla/o pola/o que se solicita a redución de xornada, en
que se terá en conta o establecido no artigo 5.
Artigo 7.

Solicitudes, prazo de presentación e documentación

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de
acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns
aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da
Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou
calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na
primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da
convocatoria.
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2. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como
último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último
día de prazo fora inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no
mes do vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que
o prazo expira o derradeiro do mes.
3. Xunto coa solicitude que figura como anexo I desta resolución presentarase a seguinte documentación:
a) Anexo II.a: declaración xurada para o caso de proxenitores solteiros cun/unha fillo/a
recoñecido/a polo outro proxenitor pero sen que existira convivencia entre pai e nai durante
o período obxecto da axuda.
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b) Anexo II.b: declaración de que o período de redución de xornada polo cal se solicita
a axuda non coincide co permiso por maternidade, nin con ningún outro permiso, licenza
ou excedencia para o mesmo fin da cónxuxe ou parella (asinado pola persoa que asina a
solicitude de axuda).
c) Anexo III:
– Declaración do conxunto de todas as solicitudes de axudas concedidas e/ou solicitadas para a mesma finalidade, procedentes das distintas administracións públicas ou
doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais; así como de non estar
incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a que establece o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
– Declaración de non estar incurso/a en ningún procedemento de reintegro ou sancionador.
– Declaración de estar ao día das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de non
ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da comunidade
autónoma.
– Declaración de estar de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administrativa do FSE do Ministerio de Traballo e Inmigración e do órgano concedente.
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d) Anexo IV: certificación da empresa ou, se é o caso, da Administración pública correspondente, acreditativa da redución de xornada . No suposto de que durante o período de
redución de xornada polo que se solicita a axuda se producira un aumento ou diminución
da porcentaxe inicial de redución da xornada de traballo, deberá cubrirse un anexo IV por
cada unha das variacións producidas. Igualmente se a redución de xornada non fora desfrutada de modo ininterrompido, cubrirase un anexo IV por cada un dos períodos en que se
estivera nesta situación.
e) Anexo V: recollida de datos para a análise de resultados.
f) Fotocopia compulsada do libro de familia.
g) Fotocopia compulsada da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso.
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h) Nos supostos de adopción, fotocopia compulsada da resolución xudicial pola que se
constitúa a adopción.
i) No caso de acollemento familiar, copia compulsada da resolución administrativa ou
xudicial de acollemento.
j) No suposto de fillos/as afectados/as por unha discapacidade igual ou superior ao
33 %, certificación actualizada acreditativa de tal condición. Non será necesario achegar
esta documentación no caso de que fora expedida pola Xunta de Galicia no desenvolvemento das súas competencias.
k) Certificación de empadroamento en que se acredite a data de empadroamento da
persoa solicitante dentro do territorio da Comunidade Autónoma galega e tendo en conta o
establecido no artigo 4.2.a) (estar inscrita no padrón de calquera municipio dos integrados
no territorio da Comunidade Autónoma galega, polo menos cun ano de antelación ao inicio
do período de redución de xornada polo cal se solicita a axuda).
l) Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que se acredite a situación
de redución de xornada por garda legal. No caso de pertencer a sistemas de previsión
social distintos ao da seguridade social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU etc.), certificación en
que se acredite a referida situación.
m) Certificado de vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relatiCVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

vo á persoa solicitante da axuda. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU etc.), certificación acreditativa
equivalente.
n) No caso de familias non monoparentais, certificación de vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativa ao cónxuxe ou parella. No caso de pertencer a
sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU
etc.), certificación acreditativa equivalente.
o) Para o caso de non autorizar a Secretaría Xeral da Igualdade a obter os datos de
identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas, fotocopia compulsada do NIF da/do representante legal que
asina a solicitude.
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4. A elaboración e presentación da solicitude farase segundo as especificacións destas
bases, empregando os anexos normalizados para os documentos que se sinalan neste
artigo.
Artigo 8.

Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude de concesión de axuda pola persoa interesada comportará a autorización á Secretaría Xeral da Igualdade para solicitar as certificacións
que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral
da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar expresamente
o consentimento; debendo presentar entón a certificación nos termos previstos regulamentariamente.
De conformidade co artigo 20.3 da Lei 9/2007, se a persoa solicitante indica que
certa documentación que se deba usar neste procedemento xa figura no poder da
Administración, a presentación da solicitude implica a autorización ao órgano instrutor
para acceder a ela. Para estes efectos, a documentación débese manter vixente e
identificarase no formulario de solicitude o procedemento administrativo para o cal foi
presentada.
2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do
27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade no devandito rexistro dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas así como ás sancións impostas, feito que terá lugar agás nos supostos
legalmente establecidos.
3. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Igualdade publicará na súa páxina web oficial a relación de persoas beneficiarias e o importe das axudas
concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a súa publicación na citada páxina
web, coas excepcións previstas nas leis.
4. A Secretaría Xeral da Igualdade velará polos datos de carácter persoal que serán
obxecto de tratamento, e para eses efectos procederase á súa incorporación a un ficheiro
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que cumprirá as exixencias da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal, adoptándose tanto as medidas de seguridade técnicas como
organizativas.
A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será estritamente a xestión e
tramitación dos expedientes correspondentes e as que deriven da aplicación da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega. Os
datos non serán obxecto de cesión a terceiras persoas; non obstante, a Secretaría Xeral
da Igualdade revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera
outra información que estea no seu poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e
lle sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables
ao caso.
Decláranse recoñecidos os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición,
que poderán exercerse ben mediante escrito en que se achegue identificación suficiente,
dirixido ao seguinte enderezo: Secretaría Xeral da Igualdade, Edificio Administrativo San
Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou ben mediante o procedemento habilitado
para estes efectos, dispoñible na Guía do cidadán da páxina web da Xunta de Galicia.
Artigo 9.

Instrución dos procedementos

1. A instrución dos procedementos corresponde á Subdirección Xeral de Promoción da
Igualdade. Este proceso efectuarase de forma continuada segundo a orde de recepción de
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

solicitudes.
2. O órgano instrutor realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a
determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe
formular a proposta de resolución.
3. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se
a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nesta convocatoria, o órgano instrutor
requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles, emenden a falta
ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de
que, se así non o ten, se considerará que desisten da súa petición, logo da correspondente
resolución.
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Resolución e notificación

1. Correspóndelle á secretaria xeral da Igualdade, de acordo co establecido na disposición adicional segunda do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura
orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, por proposta do órgano instrutor e despois da fiscalización pola intervención delegada, a resolución destas axudas.
2. A resolución da subvención será notificada no prazo máximo de catro meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Se transcorrido o dito prazo non se notificaran as resolucións, as solicitudes entenderanse
desestimadas.
3. Na resolución de concesión informarase as persoas beneficiarias de que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de beneficiarias que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d)
do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45,
do 15 de febreiro de 2007), e de que na devandita lista figuran os datos de identidade
ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada
operación.
Artigo 11.

Réxime de recursos

As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente resolución poñeCVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

rán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen
prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren
procedente:
a) Recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun
mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose
expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o
acto presunto.
b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día
seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados
a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.
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Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias das axudas obríganse a observar o disposto no artigo 11 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e demais normativa aplicable, e
especificamente ao seguinte:
a) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das axudas.
b) Someterse ás actuacións de supervisión e control dos órganos da Administración do
Estado e da Comunidade Autónoma, do Fondo Social Europeo, da Unidade Administradora
do Fondo Social Europeo do Ministerio de Traballo e Inmigración, e da Secretaría Xeral da
Igualdade, para realizar as comprobacións e verificacións que se consideren precisas para
a constatación do cumprimento do disposto nesta resolución e demais normas vixentes
que resulten de aplicación e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das
actuacións anteriores.
Artigo 13.

Pagamento

A axuda concedida será aboada nun pagamento único polo importe que corresponda
segundo as contías determinadas no artigo 6 da presente resolución, unha vez notificada
a resolución de concesión. O pagamento farase unicamente na conta que as persoas solicitantes fagan constar no anexo I.

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

Artigo 14.

Incumprimento, reintegros e sancións

1. Procederá o reintegro, total ou parcial, da axuda pública percibida e dos xuros de
demora devindicados desde o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro nos seguintes casos:
a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando
aquelas que o impedisen.
b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non
adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención.
c) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración ás entidades colaboradoras
e aos/ás beneficiarios/as, así como dos compromisos asumidos por estes/as, con motivo
da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade
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de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas.
d) Incumprimento de adoptar as medidas de difusión contidas no número 3 do artigo 15
da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control
financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso
derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento
do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes
de calquera Administración ou ente públicos ou privado, estatal, da Unión Europea ou de
organismos internacionais.
f) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea,
dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.
g) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.
2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.
3. Ás persoas beneficiarias das subvencións reguladas nesta resolución seralles de
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.
Artigo 15.

Devolución voluntaria da subvención

De acordo co establecido no artigo 64 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou
parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta de operativa do Tesouro
nº 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.
En todo caso, a persoa beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia
xustificativa da devolución voluntaria realizada, na cal conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 123
Artigo 16.

Luns, 1 de xullo de 2013

Páx. 25655

Control

1. A Secretaría Xeral da Igualdade poderá levar a cabo as actividades de inspección
que considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas reguladas nesta resolución.
2. Ademais do anterior, todas as axudas estarán sometidas á función interventora
e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma,
nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello
de Contas.
Artigo 17.

Publicidade e información

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión,
a Secretaría Xeral da Igualdade publicará no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, persoa beneficiaria do programa
e crédito orzamentario, contía e finalidade da axuda, en aplicación do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e dos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento
(CE)1828/2006 da Comisión. Igualmente, nos cinco días seguintes ao da notificación da
concesión publicarase na páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade a relación de
beneficiarias con expresión da persoa beneficiaria, a contía e a finalidade, segundo indica
CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

o artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.
2. As persoas beneficiarias, coa presentación das solicitudes, autorizan a Secretaría
Xeral da Igualdade a incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes
referidos á axuda recibida, así como ás sancións impostas.
A reserva que a persoa solicitante poida facer no sentido de non autorizar a obtención
de datos ou a publicidade de datos nos rexistros, que en todo caso terá que ser expresa,
poderá dar lugar a exclusión do proceso de participación para obter a subvención ou,
noutro caso, á revogación do acto de outorgamento e, se procede, ao reintegro do importe
concedido.
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Información ás persoas interesadas

Sobre o procedemento administrativo asociado a esta resolución, que ten o código SI440A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Secretaria Xeral da Igualdade, nas unidades de igualdade das delegacións territoriais da
Consellería da Presidencia, AAPP e Xustiza; a través da páxina web oficial da Xunta de
Galicia, http://www.xunta.es/resultados-da-guia-do-cidadan, ou da Secretaría Xeral da
Igualdade, http://www.igualdade.xunta.es, do teléfono 881 99 91 63, no enderezo electrónico promoción.igualdade@xunta.es, ou presencialmente.

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

Artigo 19.

Remisión normativa

Para todo o non previsto nesta resolución observarase o disposto no Regulamento
(CE) 1081/2006, do 5 de xullo, relativo ao Fondo Social Europeo; no Regulamento (CE)
1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE) núm. 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, que fixa
normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que
se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
seu regulamento; na Orde do 21 de decembro de 2009, da Consellería de Facenda, pola
que regulan as normas para a execución, seguimento e control dos programas operativos
Feder de Galicia 2007-2013 e FSE de Galicia 2007-2013; na Orde TIN/2965/2008, do 14
de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo
durante o período de programación 2007-2013, e na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo,
que a modifica; e no resto de normativa que resulte de aplicación.
Disposición derradeira
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2013
Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE
FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN
Á REDUCIÓN DA SÚA XORNADA DE TRABALLO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SI440A

SOLICITUDE
EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

BLOQUE

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO
CP

NOME DA VÍA

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

BLOQUE

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

DATOS DO/DA CÓNXUXE OU PARELLA (se é o caso)
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NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DOS/DAS FILLOS/AS POLOS/POLAS CALES SE SOLICITA A AXUDA
NOME

FAMILIA MONOPARENTAL

PRIMEIRO APELIDO

SI

SEGUNDO APELIDO

DATA DE NACEMENTO/
ADOPCIÓN OU
ACOLLEMENTO

DISCAPACIDADE
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

NON

DECLARA:
Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de
identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do
programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45,
do 15 de febreiro de 2007).
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ANEXO I
(Continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (ARTIGO 7.3) OU DECLARA ESTAR EN PODER DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de
verificación de datos de identidade.
Anexo II.a. (para o caso de proxenitores solteiros con fillo/a recoñecido/a polo
outro proxenitor pero sen que exista convivencia entre pai e nai, declaración
xurada que recolla este aspecto).
Anexo II.b. (declaración de que o período de redución solicitado non coincide
co permiso por maternidade, nin con ningún outro permiso, licenza ou
excedencia para o mesmo fin.
Anexo III.
Anexo IV.
Anexo V.
Copia compulsada do libro de familia.
Copia compulsada da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do
convenio regulador, se é o caso.
Nos supostos de adopción, fotocopia compulsada da resolución xudicial pola
que se constitúa a adopción.
No caso de acollemento familiar, copia compulsada da resolución
administrativa ou xudicial de acollemento.
Certificado en que se acredite o grao de discapacidade do fillo/a polo/a cal se
solicita a axuda nos supostos en que este fora expedido por unha
Administración distinta á da Xunta de Galicia.
Certificación de empadroamento na cal se acredite a data de empadroamento
da persoa solicitante dentro do territorio da Comunidade Autónoma galega.
Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que se acredite a
situación de redución de xornada por garda legal. No caso de pertencer a
sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (MUFACE, ISFAS,
MUGEJU etc.) certificación en que se acredite a referida situación.
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Certificado de vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social
relativo á persoa solicitante.
No caso de familias non monoparentais, certificación de vida laboral emitida
pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativa ao cónxuxe ou parella. No
caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade
Social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU etc.), certificación acreditativa de atoparse en
servizo activo, durante o período polo que se solicita a axuda.

Autorizo á Secretaría Xeral de Igualdade, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12
de xaneiro de 2012, pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público
autonómico de Galicia, a consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a
finalización do procedemento a que corresponden.

Autorizo a Secretaría Xeral de Igualdade, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade publicará na súa páxina web oficial a
relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que,
como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
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ANEXO I
(Continuación)
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 19 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da
vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de
traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

,

de

de

Secretaría Xeral de Igualdade
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ANEXO II. a
DECLARACIÓN XURADA
(para cubrir só no caso de proxenitores solteiros/as con fillas/os recoñecidos/as polo outro proxenitor con que non conviven)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA
PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

NÚMERO
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

NIF
BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1º. Que non convivín co outro proxenitor durante o período obxecto da presente solicitude.
2º. Que o/a meu/miña fillo/a ______________________________________________________________________________________ non convivía
co seu outro/a proxenitor/a e estivo ao meu coidado no domicilio arriba indicado durante o período obxecto da presente solicitude.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de

de
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ANEXO II. b
DECLARACIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

DECLARA
1º. Que o período solicitado non coincidiu co permiso por maternidade, nin con calquera outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma
finalidade.
2º Que o período de desfrute do permiso por maternidade foi o seguinte: desde o día

ata o día

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de

de
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONABILIDADE
Primeiro
Que non estou incurso/a en ningún procedemento de reintegro ou sancionador iniciado como consecuencia de subvención ou axuda da mesma
natureza outorgada pola Administración xeral da Xunta de Galicia ou dos seus organismos autónomos.
Segundo
Que estou de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administrativa
do FSE do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.
Terceiro
Que estou ao día das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non teño pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración
pública da comunidade autónoma, de acordo co establecido no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Cuarto
Que durante o período da presente solicitude convivín coa/co miña/meu filla/o polo/a cal solicito a subvención.
Quinto
Que o conxunto de axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para as actuacións previstas nesta convocatoria, procedentes das distintas
administracións públicas e doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das previstas nesta resolución, son as
seguintes:
NINGUNHA OUTRA AXUDA OU SUBVENCIÓN
OUTRAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS
CONCEPTO DA AXUDA

S/C/P

IMPORTE €

ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE E
NORMATIVA REGULADORA

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

* Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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ANEXO IV
CERTIFICACIÓN DA EMPRESA
DATOS DA EMPRESA OU ENTIDADE
NOME OU RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO
CP

NOME DA VÍA
PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

NÚMERO
CONCELLO

FAX

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CERTIFICO
Que o/a traballador/a

, con NIF nº

estivo dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012 en situación de REDUCIÓN DE XORNADA PARA
COIDADO DE FILLA/O MENOR DE TRES ANOS
Desde:
Ata:

(encher obrigatoriamente)

Xornada ordinaria do seu contrato de traballo, ANTES da redución por coidado de filla/o:
Completa
Parcial:

% sobre a xornada completa establecida en convenio

Sinalar a porcentaxe que reduce sobre a xornada que realiza:

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

Expídese esta certificación por petición do/a interesado/a para os efectos de solicitar a axuda de redución de xornada prevista na Resolución
do 19 de xuño de 2013 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de
fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas co Fondo Social
Europeo (FSE) e se procede á súa convocatoria.

SINATURA E SELO DA EMPRESA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

NOTA: non se admitirán certificacións que presenten correccións, emendas ou riscaduras.
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ANEXO V
RECOLLIDA DE DATOS PARA A ANÁLISE DE RESULTADOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEXO (sinalar unha opción)
Home

Muller

NIVEL DE TITULACIÓN (sinalar unha opción)
Nivel titulación

Código

Sen alfabetizar
Estudos primarios sen rematar
EXB
FP1

0
1
2
3

Nivel titulación
Bacharelato, BUP, COU
FP2
Diplomatura universitaria
Licenciatura universitaria

Código
4
5
6
7

DATOS LABORAIS
Relación laboral: (sinalar unha opción)
Traballador/a por conta allea en entidade privada
Traballador/a da Administración
Persoal funcionario

Persoal laboral

Administración de:
Autonómica
Local
Duración da relación laboral: (sinalar unha opción)

Persoal estatutario
Central

Indefinida
Temporal duración de 2 ata 6 meses
Temporal duración de 6 ata 12 meses
Temporal duración maior de 12 meses

DATOS DA EMPRESA OU ENTIDADE EN QUE PRESTA OS SEUS SERVIZOS
NOME OU RAZÓN SOCIAL
Número de traballadores/as no cadro de persoal
Número de mulleres

Número de homes

CVE-DOG: pyhmb4h3-dia0-5zz7-9vt6-klzhr5udwzy1

Forma xurídica (sinalar unha opción)
Sociedade anónima
Sociedade cooperativa
Sociedade anónima laboral
Comunidade de bens
Sociedade limitada
Empresario/a individual
Sociedade civil

01
02
03
04
05
06
07

Sociedade agraria de transformación
Asociacións privadas sen ánimo de lucro
Sociedade limitada laboral
Administración
Org. patronais ou sindicais
Outras entidades sen ánimo de lucro
Outras

08
09
10
11
12
13
14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Construción
Comercio
Hostalaría
Transporte
Actividades inmobiliarias
Actividades informáticas
Investigación e desenvolvemento
Servizos a empresas
Educación
Sanidade
Administración pública
Outras actividades

M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
X

Sector de actividade (sinalar unha opción)
Agricultura e gandaría
Pesca
Industria de alimentación. bebidas e tabaco
Industria téxtil e da confección
Industria da madeira
Industria do papel: edición e artes gráficas
Industria química
Fabricación de maquinaria
Fabricación de vehículos de motor
Fabricación de material eléctrico
Fabricación de material electrónico
Produción e distribución de enerxía
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